
Vůně prvorepublikového pečiva, 
čerstvých sýrů a bylinek, produkty 
pštrosí farmy, jehněčí a králičí maso 
i živé ryby, voda z Beskyd i dřevěné 
hračky, bulharské a řecké speciality, 
růžence i dřevěné šperky… To je jen 
krátký výčet z bohaté nabídky Sel-
ského rynku, jímž Jiráskovo náměstí 
poprvé ožije ve středu 14. května od 
10 do 18 hodin. „Cílem je nabídnout 
lidem kvalitní a zdravé potraviny, 
poctivé řemeslné výrobky,“ před-
stavuje připravovaný farmářský trh 
Martin Vidura, ředitel Centra kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava. 
„Představí se zde výrobci, chovatelé 
a pěstitelé z našeho regionu i z ji-
ných krajů a dokonce států. Ti při-
vezou nejen své produkty, ale budou 
prezentovat i svou kulturu.“ Součás-
tí doprovodného programu budou 
i prezentace řemesel, komentované 
ukázky výroby sýrů a stloukání más-
la. Nejen děti určitě zaujme ukázka 
práce s pasteveckými psy. Atmo-
sféru podtrhnou i domácí zvířata, 
která jako součást improvizované-
ho statku udělají radost především 
dětem. „Selský rynek je premiérová 
akce, nic podobného ještě centrum 
Ostravy nezažilo. Bude to vlastně 
obrovský jarmark plný života, pro-
volávání řemeslníků, živé hudby 
i hlasů domácích zvířat. Myslím, 
že kdo přijde, nebude litovat,“ zve 
místostarostka Petra Bernfeldová 
a doplňuje, že akci pořádá městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
společně se Sdružením českých vý-
robců a zemědělců.

„Byli bychom rádi, kdyby Selský 
rynek nebyl jen ojedinělou akcí, 

ale prvním počinkem nové tradice 
jarmarků v centru města. Myslím, 
že právě pestrá nabídka netradič-
ních produktů spojená s ruchem 
typickým pro starodávná tržiště je 

tou pravou atmosférou, která může 
upoutat pozornost místních i přes-
polních,“ podotýká místostarostka 
Petra Bernfeldová. „Pravidelně po-
řádané trhy, na nichž každý najde 

něco pro sebe, neodmyslitelně patří 
ke koloritu mnoha významných ev-
ropských velkoměst. Proč by jedním 
z nich nemohla být Ostrava?“

Městský obvod je podepsán 
i pod Dnem dětí, který se bude ko-
nat v sobotu 31. května na hřišti ZŠ 
Gen. Píky a 1. června v Dětském 
ráji. „Celodenní oslavy Meziná-
rodního dne dětí se budou odvíjet 
v duchu westernu. Školní hřiště 
a další den Dětský ráj se promění 
ve westernové městečko, v němž 
si budou děti i dospělí moci díky 
simulátorům vyzkoušet například 
dojení krávy nebo jízdu na zdivo-
čelém býku, zapojí se do různých 
her a soutěží přibližujících život 
Divokého západu, čeká je i lu-
kostřelba na terče v podobě roz-
zuřených bizonů. Probíhat bude 
i workshop výuky country tanců, 
k dispozici budou stánky s občer-
stvením, zahraje country kapela 
CDC, vystoupí taneční soubor Ha-
zard a moderování akcí se ujme 
herečka Eva Vejmělková. Věřím, že 
pestrý program ocení nejen malí 
indiáni a kovbojové, ale i jejich ro-
diče a prarodiče,“ nastiňuje Petra 
Bernfeldová dny, které jsou jako 
stvořeny k tomu, aby si je užila celá 
rodina.  (gl)

To musíte vidět, slyšet

Obvod chystá Selský rynek a dětský den

Školní koncerty 
Jaro ve škole, která žije po celý rok 
hudbou a tancem, bývá nejaktiv-
nějším obdobím. Přijměte pozvání 
ZUŠ Eduarda Marhuly na některou 
z jejích akcí. Koncert absolventů 
školy v jazzovém klubu Parník se 
uskuteční 6. května v 17.30 hodin. 
Velmi navštěvovaný a populár-
ní koncert Ostravského dětského 
sboru a všech jeho přípravných 
sborů – Skřivánci, Slavíci a Kosi – 
se uskuteční v neděli 11. května 
v 17 hodin v divadelním sále ost-
ravského Domu kultury. Neméně 
významnou akcí je koncert sou-
borů této školy. Pódium ostravské 
Janáčkovy konzervatoře jim bude 
patřit 30. května v 17 hodin. Sou-
částí koncertu je také slavnostní 
předávání vysvědčení letošním 
absolventům a výstava absolvent-
ských prací výtvarného oboru. 

Výročí Antonína 
Dvořáka 
Květnové koncerty ve Výstavní síni 

Sokolská 26 budou věnovány veliká-
novi vážné hudby Antonínu Dvořá-
kovi. Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava tak posluchačům 
připomene výročí úmrtí význam-
ného českého skladatele světového 
formátu, který zemřel 1. května 1904. 
První z těchto koncertů se bude ko-
nat v pondělí 12. května, vystoupí 
sopranistka Julie Szelinsky, členka  
Staatstheater Cottbus, vedoucí ka-
tedry klávesových nástrojů Fakulty 
umění Ostravské univerzity Lukáš 
Michel a studenti Institutu pro umě-
lecká studia v Ostravě. Koncerty bu-
dou probíhat vždy od 18 do 19 hodin.

Marvin
Nizozemský tanečník, performer 
a loutkář Duda Paiva, který sklízí ob-
div a ovace po celém světě, přijel do 
Ostravy poprvé na loutkářský festi-
val Spectaculo Interesse v roce 2005 
a rovnou získal hlavní cenu. Od té 
doby nevynechal ani jeden ročník. 
Dlouholetá festivalová spolupráce 
letos vyústila ve společný tvůrčí pro-
jekt s Divadlem loutek Ostrava, jehož 
výsledkem je nové představení Mar-
vin – vtipně i vážně laděný příběh 
dospívajícího chlapce, který uniká 

před dominantní matkou do světa 
vlastní fantazie. Představení je ur-
čeno divákům od 10 let a jeho pre-
miéra je připravena na 30. květen 
od 17 hodin. 
 www.dlo-ostrava.cz

This is Not a Love 
Story 
Až do 16. května si návštěvníci In-
dustrial Gallery v centru Ostravy 
mohou prohlédnout výstavu This 
is Not a Love Story dvou umělců 
Maily Laurinen a Michala Czinege. 
This is Not a Love Story není vý-
stavním projektem založeným na 
společném tématu, ale spíše re-
flektuje dva individuální autorské 
přístupy umělců, kteří spolu žijí. 
Laurinen a Czinege mají rozdílné 
kulturní zázemí a také média, ve 
kterých tvoří. Zajímavý rozdíl je 
i v tom, že Laurinen pracuje hlavně 
v exteriéru (v krajině) a Czinege na-
opak v ateliéru. Navzájem se velmi 
dobře znají. Přesto všechno jsou 
jako umělci nezávislí jeden na dru-
hém, to naznačuje i název výstavy 
This is Not a Love Story. 
 www.industrialgallery.cz

Obvod 
připravuje 
animace
Ostravský Montmartre nebo výtvar-
nický happening. Říkejme tomu 
jakkoliv, ale jisté je, že akce, která 
do centra města poprvé vstoupí 
28. května, bude opravdu stát za to! 
„Městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz připravuje prostřednictvím 
Centra kultury a vzdělávání projekt, 
jehož záměrem je přivést umění 
k lidem zajímavou a netradiční 
formou. Ostravská výtvarná scéna 
je velmi silná, máme tady i mnoho 
různých uměleckých škol, takže 
máme na čem stavět,“ vysvětluje 
místostarosta Dalibor Mouka. „Ga-
lerijní animace v ulicích přivede 
umění přímo do veřejných prostor, 
kde by měly interaktivní výtvarné 
i řemeslné workshopy a exhibice 
umělců vytvořit tvůrčí atmosféru. 
Do té se může zapojit opravdu kaž-
dý, kdo v uvedený den dorazí v čase 
od 11 do 18 hodin na Masarykovo 

AKCE MĚSÍCE

KULTURNÍ PŘEHLED NA KvĚTEN 2014� www.moap.cz
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Domácí zvířata udělají radost především dětem, které Selský rynek navštíví spolu s rodiči.  Foto: archiv CKv

náměstí nebo do prostoru po Kvě-
tinové síni.“

Patronátu nad prvním dnem 
třídenního workshopu, jehož další 
části se odehrají 11. a 25. června, se 
ujal Daniel Balabán. Na happenin-
gu se ve středu 28. května představí 
například studenti katedry malby 
Ostravské univerzity, Střední od-
borné školy umělecké a gymnázia 
i hudebníci z Lidové konzervatoře 
a Múzické školy Ostrava, program 
zpestří Urban gardening – výroba 
a výzdoba i klaunské divadlo MIMO 
a rodinná pražírna kávy Laura Co-
ffee.

Masarykovo náměstí je častým místem 
konání nejrůznějších akcí.
 Foto: Press MFF EKOFILM 2013
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Rodné hnízdo 
(po letech)
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Promenádní 
koncerty

KONCERTY

Za atmosférou lázeňských kolo-
nád nemusíte cestovat daleko. 
Stačí, když v neděli 18. května za-
vítáte do Komenského sadů, kde 
se to od 14 hodin rozezní velkým 
promenádním koncertem. Na 
prvním ze šňůry koncertů, které 
se budou v tomto parku konat 
v průběhu celého roku, vystoupí 
skupina Dolbend z Dolního Be-
nešova. Znít budou jazz, swing, 
šansony i další kusy z bohatého 
repertoáru toho orchestru, pro 
posluchače bude připraven do-
statečný počet laviček i občers-
tvení. Takže nezbývá než si přát, 
aby promenádnímu koncertu, 
který je projektem klubu Atlantik, 
jehož zřizovatelem je městský ob-
vod MOaP, přálo počasí.

Od dubna až do 13. června je v Ga-
lerii Beseda k vidění výstava obra-
zů Zdeňka Berana, která přináší 
pohled na nejnovější malířskou 
tvorbu tohoto umělce. Po delším 
hyperrealistickém období se zde 
představuje jako bytostný expresio-
nista, přichází s gestickou abstrak-
cí, která je v některých dílech do-
plňována o rozměr materiálových 
struktur. Galerie Beseda má svůj 
osobitý komorní rozsah. Je šťast-
nou shodou okolností, že se formát 
galerie i souboru autorových děl 
vzácně kryjí. Máme tak čest vidět 
komplexně nový cyklus z let 2013 
a 2014 nazvaný Rodné hnízdo s do-
datkem ‚po letech‘. Profesor Beran 
se v něm transponovaně vztahuje 
ke svému bezstarostnému a pestré-
mu dětství, které strávil na venkově 
v Dolní Dobrouči, a jež ho dodnes 
naplňuje krásnými vzpomínkami. 

Galerie Beseda
Otevřeno: Po–Pá: 9–17 hodin

Když herci fotí 
a získávají ceny

DIVADLO

Komorní scéna Aréna letos v květ-
nu oslaví dvacet let od svého vzni-
ku. V příští sezoně proto chystá 
pro své diváky vedle nových pre-
miér i řadu překvapení a dopro-
vodných akcí spojených s tímto 
výročím. První vlaštovkou k to-
muto jubileu je ale už nyní výstava 
fotografií a získaných divadelních 
cen ve foyer divadla. Expozice 
představuje fotografickou tvorbu 
samotných herců Komorní scény 
Aréna, zakomponovanou do vel-
koformátových koláží. Na sním-
cích se tak diváci mohou setkat 
s momentkami ze šaten a zájezdů, 
nahlédneme do aktivit herců ve 
volném čase a jeden z fotografic-
kých souborů představuje portré-
ty kolegů, některé ve velmi pře-
kvapivých úpravách. Vybráno bylo 
kolem sta fotografií, jejichž autory 

Zákulisí ostravských divadel
Pokud se chcete dozvědět, kam kdysi v Ostravě chodíva-
li lidé za kulturou a kam vyrazit nyní, vydejte se v neděli 
18. května na procházku plnou zajímavostí z ostravské kul-
turní scény. Během komentované prohlídky vám průvodce 
přiblíží vývoj divadelnictví v Ostravě a také vás seznámí 
s dnešní bohatou kulturní nabídkou. „Divadelní život se 
zde začal rozvíjet až od 80. let 19. století, což je později než 
v jiných městech, zpočátku se hrávalo především v hostin-
ských nebo besedních sálech. Dnes už v Ostravě existují 
čtyři stálé divadelní soubory a několik menších amatér-
ských sdružení,“ informuje průvodkyně Sylva Burgertová.

Trasa prohlídky povede od Domu kultury města Ostra-
vy, před nímž bude sraz v 10 a ve 14 hodin, k Divadlu Petra 
Bezruče, dále přes Stodolní ulici k Divadlu Jiřího Myro-
na, Divadlu loutek Ostrava a k Divadlu Antonína Dvořá-
ka. Závěr prohlídky se vstupným 80 korun pro dospělé 
a 50 korun pro studenty a seniory se odehraje v Komorní 
scéně Aréna, která jako první divadlo z Moravy letos zís-
kala prestižní Cenu Alfréda Radoka a stala se Divadlem 
roku. Příchozí si budou moci Arénu prohlédnout zblízka, 
podívat se do sálu i do míst, která diváci běžně nenavště-
vují.

Dům KuLTuRY PřEDNášKY A VÝSTAVY

Pořádáte kulturní či jinou akci v obvodu moravská Ostrava a Přívoz? Dejte nám o ní vědět.  
Pište na adresu: literatky@literatky.cz

Zdeněk Beran, autor velmi vý-
razných uměleckých a lidských 
kvalit, absolvoval Výtvarnou školu 
v Praze na Vinohradech a Akademii 
výtvarných umění v Praze. V letech 
1990–2012 vedl Ateliér klasických 
malířských technik na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Od roku 
1991 je profesorem. Za dobu svého 
působení na akademii vychoval 
řadu výrazných osobností, které se 
prosazují u nás i v zahraničí. 

jsou Albert Čuba, Marek a Tereza 
Cisovští, Tereza Dočkalová, Josef 
Kaluža, René Šmotek a někte-
ří další. Zároveň tyto fotografie 
doplní snímky ze starých insce-
nací divadla. Vedle fotografií si 
návštěvníci mohou prohlédnout 
i nejdůležitější divadelní oceně-
ní, které Aréna v poslední době 
získala. K vidění tak budou Ceny 
Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Ceny 
Českého divadla či cena – kožich 
Marka Ravenhilla. Výstava potrvá 
do června 2014. 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava-moravská Ostrava  
tel.: 597 489 265, www.dkmoas.cz

Kino Art 
1. 5. v 15 hodin pro seniory S Molièrem na kole
1. 5. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka S Molièrem na kole 
2.–4. 5. v 17 a 19.30 hodin Následky lásky
5.–7. 5. v 17 a 19.30 hodin Attila Marcel
8. 5. v 15 hodin pro seniory Sametoví teroristé
8. 5. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Sametoví 
teroristé
9.–11. 5. v 17 a 19.30 hodin Nekonečná láska
12.–14. 5. v 17 a 19.30 hodin Hany
15. 5. v 15 hodin pro seniory Liv & Ingmar
15. 5. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Liv & Ingmar 
16.–18. 5. v 17 a 19.30 hodin Jedna za všechny
19.–21. 5. v 17 a 19.30 hodin Dvojník
22. 5. v 15 hodin pro seniory Eugéniové
22. 5. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Eugéniové 
23.–25. 5. v 17 a 19.30 hodin Yves Saint Laurent
26.–28. 5. v 17 a 19.30 hodin Dlouhá cesta dolů
29. 5. v 15 hodin pro seniory Vesmírná odysea
29. 5. v 17 a 19.30 hodin Klub náročného diváka Vesmírná odysea
30. 5. – 1. 6. v 17 a 19.30 hodin Ať žije svoboda!
Staňte se členem Klubu náročného diváka a využívejte slevy na 
všechny klubové filmy! 

Koncerty a divadelní představení v DKmO 

1. 5. v 19 hodin Árstídir, koncert islandské skupiny 
3. 5. v 19 hodin Lúčnica, vystoupení slovenského souboru
4. 5. v 16 hodin 5Angels, hudební show
7. 5. v 19 hodin N. V. Gogol: Ženitba, 4. hra DP 13/14 skupina B + 
doprodej, Divadlo Na Jezerce
10. 5. v 18.45 hodin Gioacchino Rossini: La cenerentola 
(Popelka), přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
12. 5. v 19 hodin Edward Taylor: Vztahy na úrovni
13. 5. v 19 hodin Wabi Daněk, koncert
15. 5. v 19 hodin Iveta Bartošová, koncert
17. 5. v 19 hodin Eva Holubová a Bohumil Klepl, talk show
21. 5. v 19 hodin Jan Budař&Eliščin band, exkluzivní koncert 
22. 5. v 19 hodin Ingmar Bergman: Po zkoušce, 7. hra DP 13/14 
skupina A + doprodej, Divadlo v Řeznické 
23. 5. v 19 hodin Peter Serge Butko: Bláznivý Petříček, 
gangsterská pohádka 
27. 5. v 19 hodin Jiří Schmitzer, koncert známého herce – one 
man show
30. 5. v 18 hodin Zvonilka, taneční pohádka 

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
www.gvuo.cz, tel.: 731 691 563, 596 112 566

Výstavy:
Do 25. 5. BAND /Barcelona Architecture ´N´ Design/, Dům umění 
7. 5. – 29. 6. Petr Pastrňák: Vítr vlní tichý les, vernisáž se 
uskuteční 6. května v 17 hodin, Dům umění
7. 5. – 29. 6. František Bílek: Poutník v bezčasí, grafiky ze sbírek 
GVUO, vernisáž se uskuteční 6. května v 17 hodin, Dům umění
23. 5. – 20. 7. Cake and Lemon Eaters – Viktor PIVOVAROV – Ged 
QUINN, vernisáž se uskuteční 22. května v 17 hodin, Dům umění
Kulturní programy:
13. 5. v 16 hodin Méně známé legendy Krumlovského 
obrazového kodexu, přednáška, knihovna GVUO
14. 5. v 17 hodin Šest, prezentace studentů a pedagogů Fakulty 
umění Ostravské univerzity v Ostravě, Dům umění
14. 5. v 19 hodin Koncert Jones-Cogburn-Vicente-Sandoval-
Hérnandez-Neumann-Palacký, Dům umění
14. 5. v 16.30 hodin Martin Strakoš: Architektura 60.–80. let, 
knihovna GVUO
28. 5. v 16.30 hodin František Bílek: Poutník v bezčasí, 
přednáška, knihovna GVUO
27. 5. v 17 hodin Koncert z oceněných prací mezinárodní 
skladatelské soutěže GENERACE v rámci festivalu Janáčkův 
máj 2014, Dům umění 
3. 6. v 19 hodin Koncert Fagashinski-Kurzman-Vrba, Dům umění
10. 6. v 16 hodin Královský majestát ve středověku, z cyklu 
přednášek Marka Zágory, knihovna GVUO
18. 6. v 16.30 hodin Květa Jordánová: Vzdělávací aktivity pro 
děti – Důl Michal, knihovna GVUO
25. 6. v 16.30 hodin Sepulkrální památky na střední Moravě, 
z cyklu přednášek Renaty Skřebské, knihovna GVUO

Změna programu vyhrazena

Ostravské muzeum 
masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava, web: www.ostrmuz.cz

2. 4. – 29. 6. Ostrava? Město sportu!!! Výstava na téma historie 
a současnost sportu na území Ostravy.

Výstavy v DKmO
7. 4. – 5. 5. Petr Piechowicz: Lezecké fotografie, vestibul
5.–18. 5. Fotoklub Bohumín, vestibul
18. 5. – 30. 6. Petr Grimm: Hosté Janáčkova máje ve fotografii, 
vestibul
2. 5. – 30. 6. Antonín Kroča – obrazy, Antonín Kroča ml. – sochy 
a Helena Sládková – obrazy, Galerie Gaudeamus

www.ckv-ostrava.cz

www.divadloarena.cz

Vydejte se na procházku plnou zajímavostí z ostravské kulturní scény.  Foto: archiv OIS 

 Foto: Archiv Komorní scény Aréna
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Ocenili jsme malé malíře

Oceněné Thálií
Tentokrát nejde o pozvánku, ale spíš o inspiraci a také 
blahopřání směřované hned do dvou ostravských divadel, 
jejichž protagonistky byly oceněny Cenou Thálie 2013. 
Sopranistka Národního divadla moravskoslezského Jana 
Šrejma Kačírková získala tuto cenu už podruhé v kategorii 
opera a v kategorii činohra byl oceněn výkon Terezy Vilišové 
z Divadla Petra Bezruče. 

Za mimořádný výkon v inscenaci opery Gaetana 
Donizettiho Anna Bolena, v níž Jana Šrejma Kačírková 
ztvárnila na jevišti Divadla Antonína Dvořáka titulní roli, 
ocenila Herecká asociace slovy: „Její koloraturní soprán 
stříbřité lehkosti, hbitosti a pružnosti, který dokáže 
rozvinout do dramatické síly, získává na homogenitě, s níž 
obsáhne celý rozsah tohoto partu až po tříčárkovanou 
oktávu, a probarvuje se i v hlubší, mezzosopránové 
tessituře.“ Stejného ocenění se umělkyni dostalo už loni za 
roli Julie v Gounodově opeře Romeo a Julie. 
Tereza Vilišová působí v Divadle Petra Bezruče od 
roku 2005. Nastudovala zde více než třicítku rolí, mezi 
nejoceňovanější patří Taťána v inscenaci Evžen Oněgin, 
Hedvika ve hře Divoká kachna, Chloé v Pěně dní a právě 
Thálií oceněná Amy v singles grotesce Daniela C. Jacksona 
Můj romantický příběh. Za tuto výjimečnou roli získala 
Tereza Vilišová také Cenu Alfréda Radoka. „Obě ceny beru 
jako ocenění práce celého inscenačního týmu. Divadlo 
jsem vždy brala a beru jako týmovou práci,“ říká herečka, 
pro kterou je letošní sezona tou poslední v  Divadle 
Petra Bezruče. Ostravští diváci však o její herecké umění 
nepřijdou, své role bude dohrávat. 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava 
tel. č.: 596 117 676, www.librex.cz/dumknihy

3. 5. od 15 do 17 hodin Tvoření s knížkami TOPP. Výroba 
dárků ke svátku matek.
6. 5. v 16 hodin Jiří Růžek: V labyrintu zpravodajských 
služeb. Beseda a autogramiáda s dlouholetým ředitelem BIS.
12. 5. v 17 hodin cyklus O zdravém životním stylu a výživě. 
1. díl: Jak na to?!
14. 5. v 17 hodin Josef Špaček, houslista. Beseda s jedním 
z nejvýraznějších houslistů mladé generace.
19. 5. v 16 hodin Liba Švrčinová-Cunnings: Bez slitování. 
Beseda a autogramiáda.
20. 5. v 16 hodin Ladislav Špaček: Tereza. Beseda.
21. 5. v 16 hodin beseda k Zahajovacímu koncertu hudebního 
festivalu Janáčkův máj.
25. 5. v 11 hodin To nejlepší z české dechové hudby. Beseda 
s plk. V. Blahunkem. 
27. 5. v 17 hodin TEMPL FEST v Domě knihy: Václav Vacek, 
farář letohradský: Čím jsme ohroženi? Přednáška, při které 
neusnete.
28. 5. v 17 hodin B. Smetana: Čertova stěna. Předpremiérová 
beseda s operním souborem NDM.
29. 5. v 17 hodin Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea, 
přednáší Židovský stát na pranýři aneb Nakolik je 
oprávněná levicová kritika státu Izrael. V rámci TEMPL 
FESTU.

� Aktuální informace na www.knihcentrum-ostrava.cz

Lékárna U Zlaté koruny je nejstarší 
lékárnou v Moravské Ostravě. Něko-
likrát změnila umístění, ale vždy se 
nacházela v domě na náměstí (dneš-
ním Masarykově). Provozoval ji od 
19. září 1799 fulnecký chirurg Franti-
šek Jaeschke v domě čp. 52, na jehož 
místě dnes stojí část budovy, ve které 
má pobočku GE Money Bank. Roku 
1832 byla lékárna přestěhována do 
domu čp. 34 na roh Masarykova ná-
městí a ulice Solné. V letech 1884 až 
1901 v ní byl zaměstnán bratr spiso-
vatelů Viléma a Aloise Mrštíkových – 
František Mrštík.

V roce 1907 nechal tehdejší maji-

tel lékárny Mořic Ptaczek dům strh-
nout a postavit nový. V roce 1944 
při spojeneckém bombardování byl 
dům zasažen pumou. Přesto, že ne-
vybuchla, byla statika domu naru-
šena a hrozilo jeho zřícení. V letech 
1949 a 1950 musel být proto dům 
zbourán. Lékárna byla přemístěna 
do domu čp. 37, v němž sídlí dodnes.

Kateřina Barcuchová
historička Ostravského muzea

Pozn.� red.:� Autorem� publikace� Měs-
ta�a�městečka�v�Čechách,�na�Moravě�
a� ve� Slezsku.� o� které� jsme� se� zmínili�
v�minulém�vydání,�je�Karel�Kuča.

Nádražní 30, 702 00 Ostrava 
e-mail: info@antikfiducia.com 
tel. č.: 596 117 312 
Po – Pá: 10 – 18 hod. 

14. 5. v 18 hodin Přednáška známého českého překladatele Radovana Charváta 
o Robertu Walserovi a jeho knize Mikrogramy
15. 5. v 18 hodin Jan Rejžek – diskuse se známým českým hudebním a filmovým 
kritikem, moderuje Libor Magdoň
18. 5. v 10 hodin Ateliér pro děti a jejich rodiče, vede výtvarnice Marcela Lysáčková
19. 5. v 18 hodin Autorské čtení polské spisovatelky Justyny Bargielské z Varšavy 
20. 5. v 16 hodin Přednáška Invaze spojenců do Evropy v roce 1944, přednáší Petr 
Petružela 
22. 5. v 18 hodin Komponovaný večer Davida Cajthamla – malíře, hudebníka, 
zakladatele legendární punkové kapely Energie G
25. 5. v 10 hodin Ateliér pro děti a jejich rodiče na téma Helena Salichová
27. 5. v 18 hodin Poetické atentáty: Jaromír Šavrda, okrášlení ulice Dr. Šavrdy na 
Dubině. Sraz na tramvajové zastávce Dubina
29. 5. v 18 hodin Petruška Šustrová: Vyhnání a návrat Krymských Tatarů, 
projekce filmu a diskuse nejen o současné situaci na Krymu
Do 30. 5. výstava Teri Varhol ve Fotografické galerii Fiducia
Do 30. 5. výstava Jakuba Sýkory v Galerii Dole

Lékárna U Zlaté koruny

pobočka Přívoz,
nám. S. Čecha 7, Ostrava-Přívoz
tel. č.: 599 522 114, 599 522 104

Oddělení pro dospělé:
Od 19. 5. do 30. 6.: Nádražní očima dětí, výstava výtvarných 
prací a keramické tvorby žáků ZŠ Nádražní. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 28. 5. od 10 hodin.

Oddělení pro děti a mládež:
5. 5. od 8.55 do 9.45 hodin: Beseda E-Bezpečí, beseda se 
zaměřením na facebook pro žáky 2. stupně ZŠ, přednáší lektoři 
v rámci projektu E-Bezpečí z Centra prevence rizikové virtuální 
komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
V Olomouci.
6. 5. od 13 do 15.30 hodin: Kytička pro maminku, vyrábíme 
květiny ke svátku matek.
15. 5 od 14 do 15 hodin: Čteme z knih Eduarda Petišky
22. 5. od 14 do 15 hodin: Fasfuňákovy pohádky, loutkové 
představení Davida Velčovského v rámci Týdne uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby. 
29. 5. od 13 do 15 hodin: Tělo v pohybu, soutěž v tanci na 
tanečních podložkách.

28. října 8, 702 00 Ostrava (u Sýkorova mostu) 
tel. č.: 596 134 980, www.akropolis.cz

15. a 22. 5. od 20 hodin úvodní přednáška kurzu filozofie 
a psychologie východu a západu – Filozofie pro život
20. 5 od 19 hodin Filozofie Tibetu, přednáška s videoprojekcí

Přihlášky posílejte na: ostrava@akropolis.cz 
Předprodej vstupenek v místě konání Po–Čt mezi 17.30 – 21.00 hod.

V pondělí 14. dubna proběhlo ve Vý-
stavní síni Sokolská 26 v Moravské 
Ostravě v rámci slavnostní vernisá-
že vyhodnocení a předání věcných 
cen autorům vítězných prací v sou-
těži Namalujte prachožrouta nebo 
prachostřika. Ceny vítězům osobně 
předal Dalibor Mouka, místostarosta 
městského obvodu, a Petr Smoleň, 
ředitel Technických služeb MOaP. 
„Soutěže, kterou jsme vyhlásili spo-
lečně s technickými službami, se 
mohly zúčastnit děti všech našich 
základních škol ve věku od šesti do 
deseti let. A přestože se zapojily jen 
dvě základní školy, Matiční 5 a Gajdo-
šova, byli jsme překvapeni množstvím 
výtvarných děl, které nám žáci posla-
li. Vybrat z 250 krásných obrázků ty 
nejlepší bylo opravdu náročné. Dě-
kujeme všem dětem, které se soutěže 

zúčastnily, a vítězům blahopřejeme,“ 
řekl Dalibor Mouka. A kdo si odnášel 
krásné ceny: V kategorii malba sed-
miletá Johana Michalová z 1. třídy ZŠ 
Matiční, osmiletá Viktorie Křižková 
ze 2. A ZŠ Matiční 5 a osmiletá Ema 
Martináková z 2. B ZŠ Matiční 5. V ka-
tegorii kresba pastelkou byli oceně-
ni: desetiletá Magdaléna Čapková ze 
4. A ZŠ Matiční 5, devítiletá Eleni En-
gonidu ze 4. A ZŠ Matiční 5 a osmiletý 
Lukáš Červenka ze 2. třídy ZŠ Gajdo-
šova. V poslední kategorii koláž získali 
cenu: devítiletá Anna Phamová z 3. C 
ZŠ Matiční 5, šestiletý Michael Puča-
lík z 1. třídy ZŠ Gajdošova a osmiletá 
Gabriela Ryšková ze 3. B ZŠ Matiční 5.

Vítězné práce těchto žáků si ná-
vštěvníci Výstavní síně Sokolská 26 
v Moravské Ostravě mohou prohléd-
nout až do 15. května.

Místostarosta Dalibor Mouka (uprostřed) při předávání cen vítězům výtvarné soutěže.

28. října 124, 702 00 Ostrava
tel. č.: 596 619 914, www.jfo.cz 

5. 5. v 19 hodin Turné ZVON, Janáčkova filharmonie, Iva 
Bittová a hosté, multifunkční aula Gong
15. a 16. 5. v 19 hodin Symfonický cyklus B/BR, společenský 
sál DKMO

Prodej předplatného a vstupenek na sezonu 2014/2015 zahájí 
Janáčkova filharmonie Ostrava 27. května 2014.

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.czPOzváNKa DO DIvaDla 

JaNáČKOva fIlHaRMONIE

aNTIKvaRIáT a KlUB fIDUCIa

NOvá aKROPOlIS

z HISTORIE MORavSKÉ OSTRavY a PŘÍvOzU

KNIHOvNa MěSTa OSTRavY

Nová  budova  lékárny  U  Zlaté  koruny  (Městská  lékárna)  postavená 
v letech 1907 a 1908 podle návrhu Wunibalda Deiningera.

Prostranství po domech čp. 34 – 36, na kterém byla v 50. letech 
20. století tržnice. Na jejich místě stojí nový dům. 
  Foto: fotoarchiv Ostravského muzea

Tereza Vilišová ve hře Můj romantický příběh.
  Foto: Tomáš Ruta

Jana  Šrejma  Kačírková  v  titulní  roli  inscenace  opery  Gaetana 
Donizettiho Anna Bolena.  Foto: Martin Popelář
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KULTUROU
CENTRUM ŽIJE

Programový a kulturní zpravodaj Centrum žije kulturou je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat e-mailem na adresu: 
literatky@literatky.cz

čt

1 17:00 Atilla Marcel /  FR 2013, 102 min.
19:30 Romantický � lmjukebox 

pá

2 17.00 Dvojník / The Double, GB 2013, 93 min.
19:30 Captain America: Návrat prvního Avengera / US 2014, 136 min.

so

3 15:00 Scooby Doo / US  HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive, US/DE/GB/FR/CY 2013, 123 min.
19:30 Ona / Her, US 2013, 126 min.

ne

4 15:00 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana / US 2014, 92 min.  HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Grandhotel Budapešť / The Grand Budapest Hotel, US 2014, 100 min.
19:30 Captain America: Návrat prvního Avengera / US 2014, 136 min.

po

5 17:00 Yves Saint Laurent / Yves Saint Laurent, FR 2014, 101 min.
19:30 Transcendence / US 2014, 120 min.

út

6 17:00 Pojedeme k moři / CZ 2014, 90 min.
19:30 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive, US/DE/GB/FR/CY 2013, 123 min.

15:00 Fair play / CZ/SK/DE 2014, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Všechny moje děti / Všetky moje deti, SK/CZ 2013, 90 min.
19:30 Dvojník / The Double, GB 2013, 93 min.

čt

8 17:00 Sacro GRA / Sacro GRA, IT 2013, 93 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Dvojí život Veroniky / FR/PL/NO 1991, 98 min. FILMOVÝ KLUB
pá

9 17:00 Hany / CZ 2014,  min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

so

10 15:00 Splněná přání / CZ  HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Atilla Marcel / FR 2013, 102 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

ne

11 15:00 Scooby Doo / US HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Pojedeme k moři / CZ 2014, 90 min.
19:30 Captain America: Návrat prvního Avengera / US 2014, 136 min.

po

12 17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

út

13 17:00 Pojedeme k moři / CZ 2014, 90 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

st

14 14:30 Walesa: člověk naděje / Walesa, PL 2013, 127 min. KINO SENIOR

17:00 Hany / CZ 2014, 90 min.
19:30 Skoro úplně vymyšlený � lm / CZ 2013, 57 min.

čt

15 17:00 Olga / CZ 2014, 87 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Jako bych tam nebyla / As If I Am Not There, IR 2010, 106 min. FILMOVÝ KLUB
pá

16 17:00 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive, US/DE/GB/FR/CY 2013, 123 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

so 

17 15:00 Hurá do pravěku / Dino Time, US/KR 2012, 82 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Detektiv Down / Detective Downs, DK/NO/CZ 2013, 100 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

ne 

18 15:00 Bella a Sebastián / Belle et Sébastien, FR 2013, 95 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

po

19 17:00 Hany / CZ 2014,  90 min.
19:30 Snadný prachy / Snabba Cash, SE 2010, 124 min.

út

20 17:00 Walesa: člověk naděje / Walesa, PL 2013, 127 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

st

21 15:00 Grandhotel Budapešť / US 2014, 100 min. KINO SENIOR

17:00 Pojedeme k moři / CZ 2014, 90 min.
19:30 Snadný prachy / Snabba Cash, SE 2010, 124 min.

čt

22 17:00 Cesta do školy / FR/CN/ZA/BR/CO 2013, 77 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 Valčík pro Moniku / Monica Z, SE 2013, 105 min. FILMOVÝ KLUB
pá 

23 17:00 X-Men: První třída / X-Men: First Class, US 2011, 126 min.
19:30 X-Men: Budoucí minulost / X-Men: Days of Future Past, US 2014,  min.

so

24 15:00 Khumba / ZA 2013, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí / Pulp Fiction, US 1994, 154 min.

ne

25 15:00 Hurá do pravěku / Dino Time, US/KR 2012, 82 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Ona / Her, US 2013, 126 min.
19:30 X-Men: Budoucí minulost / X-Men: Days of Future Past, US 2014,  min.

po

26 17:00 Husí kůže – Zimomriavky / CZ 2014, 78 min.
19:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.

út

27 17:00 Trabantem až na konec světa / CZ 2014, 98 min.
19:30 Snadný prachy / Snabba Cash, SE 2010, 124 min.

st

28 14:30 Vášeň mezi řádky / The Invisible Woman, GB 2013, 111 min. KINO SENIOR

17:00 Templfest
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

čt

29 17:00 Eugéniové / CZ/SK 2013, 76 min. FILMOVÝ KLUB

19:30 2001: Vesmírná odysea / GB/US 1968, 149 min. FILMOVÝ KLUB
pá

30 17:00 X-Man: Budoucí minulost / X-Man: Days of Future Past, US 2014,  min.
19:30 Filmjukebox 

so

31
15:00 Khumba / ZA 2013, 85 min. HRAJEME PRO DĚTI

17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / SE 2013, 114 min.
19:30 Ranhojič / The Physician, DE 2013, 150 min.

pá

2
20.00

Laco Deczi & Celula New York 
Koncert legendárního trumpetisty se svým bandem / 250 Kč

po

5
20.00

Jarek v Parníku
Komorní koncert Jarka Nohavici / Vyprodáno

út

6
17.00

Jazz talent
Přehlídka žáků ZUŠ Ostrava – Mar. Hory 

st

7
20.00

Trio Vladimír Merta, Jan Hrubý & Ondřej Fencl
Vystoupení legend písničkářské a folkové scény / 200 Kč

pá

9
20.00

První Ostravský Kabaret Hogo und Fogo
V. díl-retro sci-�  kabaret. Uvidíte sérií skečů, písní a výstupů zajímavých hostů z historie našeho 
rázovitého velko-malo města, a to vše ve stylu „retro kabaretu“. Pořadem bude provázet dvojice 
konferenciérů „Hogo und Fogo“ / 120 Kč

ne

11
17.00

Když máj jde k nám…
Vystoupí sólisté operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského

út

13
20.00

Ian Ritchié s Soho Project FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Ian Ritchie – saxophone, Tomáš Jochmann – piano, Jan Greifoner – kontrabas, Oliver Lipenský – 
drums. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního města Ostravy / 150 Kč

st

14
20.00

Koncert studentů Institutu jazzu Hudební akademie K. Szymanowského
Pořádá Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava. Vystoupí: Denys Ostrovnoi Quartet (UK/PL), 
Tribute Band (PL/ČR), Lila Trio (PL/ČR) / 100 Kč

čt

15
20.00

Luboš Pospíšil & 5P
Luboš Pospíšil – kytara, zpěv, Mirek Linhart – kytara, vokály, Ondřej Fencl – kytara, klávesy, 
Pája Táboříková – bicí, Martin Štec – baskytara / 200 Kč

pá

16
19.00

Combo Zbyška Brzusky   SWING & EVERGREENS

Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben / 100 Kč
st

21
20.00

Michal Šupák 
Klavírní recitál držitele ocenění „Pianista roku 2014“ / 100 Kč

čt

22
20.00

Ivan Hlas Trio – Ivan slaví „60“ 
Ivan Hlas – kytara, zpěv, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba – violoncello, kytara, zpěv, 
Norbi Kovács – kytara, zpěv / 200 Kč

pá 

23
20.00

Moribundus
Koncert ostravské kapely / 100 Kč

po

26
19.00

LR Cosmetic Big Band SWING

Zpívají: Jana Píchová, Milan Michna, Zbyněk Terner, Martin Frynta /150 Kč
st

28
19.00

Martin Chodúr zpívá šanson
Zazní skladby Hany Hegerové i kultovních legend Scotta Walkera, Toma Waitse a Roda McKuena.
Za doprovodu: Vlastimil Šmída – piano, Marian Friedl – kontrabas, Patrik Benek – bicí, 
Marcela Božíková – saxofon. / 200 Kč

čt

29
20.00

Jazz Q Martina Kratochvíla FESTIVAL OSTRAVA JAZZ NIGHTS 

Martin Kratochvíl – klávesy, Oskar Petr – zpěv, Zdeněk Krysa Fišer – kytara, Filip Jeníček – bicí, 
Přemysl Drát Faukner – basa. Koncert je pořádán za � nanční podpory Statutárního 
města Ostravy / 200 Kč

pá

30
20.00

Boris Band Combination JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty / 100 Kč

www.klubparnik.cz, Sokolská tř. 26, tel.: 596 138 937

po

5
18.00

Martin Malíček – Šrí Lanka CESTOPIS

Příběhy z cest po ostrově Cejlon.  Perla indického oceánu na fotogra� ích 
a v zážitcích mladého cestovatele. / 50 Kč

út

6
18.00

Grzegorz Meisel – Pohledem Schulze čili na hraně reality
Vernisáž fotogra� í VÝSTAVA

st

7
18.00

Na skok na Nový Zéland CESTOPIS

Jak se žije obyčejným lidem na Novém Zélandu? Cestopis rodilých Zélanďanů, kteří 
se přistěhovali do Ostravy. Ve spolupráci s CPIC

so

10
8.30

Katowice  VÝLET

Celodenní zájezd za technickými památkami partnerského města Katovice, pořádá 
statutární město Ostrava. / Obsazeno

po

12
19.00

Bezruči v Atlantiku – Skapinova šibalství SCÉNICKÉ ČTENÍ

Crazy love ostřejší než chilli. Čtvero srdcí osleplo láskou. Otcové to ale vidí jinak. Kdo 
dvěma gerontům vytře zrak? Je vždy lepší být ženatý než mrtvý? Kdo vytáhne mladé 
pány z průšvihu? Skapino! Jedině Skapino! Režie: Štěpán Pácl / 30 Kč

st

14
19.00

Georges Feydeau – Dámský krejčí DIVADLO

Doktor Moulinot, vážený občan a lékař má jednu ordinaci, jednu ženu, jednu milen-
ku a jednu tchyni. Co se však stane, když si neopatrně protáhne večerní � ám až do 
rána, a to zrovna v den, kdy má přijít na návštěvu jeho tchyně? Hraje Dodivadlo 
Dobroslavice / 70 Kč

čt

15
18.00

Libor Bednář – Středomořské ostrovy CESTOPIS

Sardinie, Korsika a další poklady Středomoří / 50 Kč
pá

16
19.00

ODVAZ – divadlo improvizace DIVADLO

Zápas v divadelní improvizaci: sportovní pravidla – témata diváků – improvizátoři 
divadla improvizace ODVAZ – jedinečná kombinace / 100 Kč

ne 

18
od 14.00
do 18.00

Dolbend v Komenského sadech PROMENÁDNÍ KONCERT

Promenádní koncert kapely Dolbend. Hrajeme swing, jazz, pop, rock&roll, dále se 
pak v našem repertoáru objevují skladby v latinskoamerickém rytmu a neopomněli 
jsme ani české klasiky od 30. let po současnost. Koncert s podporou Statutárního 
města Ostrava proběhne v Komenského sadech u lávky na Kamenec. 

po

19
19.00

15 dkg autorské literatury SCÉNICKÉ ČTENÍ

Literární večer současných mladých básníků a prozaiků. / 30 Kč
út

20
18.00

Ivo Petr – Nový Zéland II CESTOPIS

Severní ostrov Nového Zélandu je skutečným Mordorem, Severní ostrov je sku-
tečným Mordorem známým z Pána prstenů. Ano, právě zde se v bizarní krajině 
parku Tongariro točily nejslavnější scény. A tak se vydáme z Wellingtonu nejprve 
k osamělé sopce Mount Egmont, potom cestou „Největšího zapadákova na světě“ 
dojedeme pod sopku Ruapehu a na Tomgariro. Přes geotermální pole v Rotorua se 
dostaneme k překrásnému severnímu pobřeží a celé putování zakončíme v největ-
ším novozélandském městě Auckland. / 50 Kč

st

21
18.00

Science Café – Mikroorganismy a člověk VĚDA

Ivan Čižnár, Vladimír Beran
Mikroorganismy jsou všudypřítomné v prostředí a doprovázejí člověka od pra-
dávných dob, neboť jsou vývojově mnohem starší formou života. Přestože jsou 
v porovnání s člověkem velmi malé a strukturně jednoduché, jsou z evolučního 
hlediska úspěšnou skupinou, která se umí rychle přizpůsobovat měnícím 
se podmínkám. 

čt

22
18.00

Poznejte živou Barcelonu CESTOPIS

Povídání a beseda s průvodcem, nevšední zážitky, zajímavosti, doporučení a užiteč-
né rady na cestu. Vše o Barceloně, Kataláncích, katalánské historii, Gaudího archi-
tektuře, fotbale… A na závěr ochutnávka typického španělského nápoje Sangría. 
Ve spolupráci s CK Radynacestu.cz / 65 Kč

24.–25.Volby do Evropského parlamentu
po

26
18.00

Počátky ostravského � lmu FILM

Cyklus besed a projekcí s lidmi, kteří byli u toho. Akce je podporována z programu 
CZ-PL přeshraniční spolupráce Cíl 3.

út

27
19.00

ODVAZ – divadlo improvizace v Parníku DIVADLO

Hudebně improvizační večer, ve kterém vystoupí skvělí hudebníci a výborní 
Improvizátoři. Divadlo improvizace ODVAZ a jeho členové v akci. Uvidíte a uslyšíte 
premiéry písní, které vzniknou před vámi a díky vám. 
Představení pořádáme v klubu Parník / 120 Kč

st

28
18.00

Marcel Konečný – Nepál CESTOPIS

Putování tibetskou oblastí LO (Horní Mustang) v Nepálu / 50 Kč
čt

29
19.00

Nabarvit, ostříhat, zavraždit? DIVADLO

Představte si, že si jdete upravit vlasy do kadeřnictví a místo toho, aby Vás ostříhali, 
Vám zahrají divadlo. Nebo naopak, vyrazíte za kulturou do divadla a najednou se 
ocitnete uprostřed kadeřnického salonu „U Fannyho“. 
Hraje divadlo U lípy Ostrava / 70 Kč

pá

30
19.00

VOKALAMITA – Vše je jen hlas KONCERT

Večer s talentovanou hranickou vokální hudební skupinou zpívající  „a cappella“, 
tedy bez doprovodu hudebních nástrojů. Originální a skvělá interpretace jazzových 
a popových hitů v neotřelých úpravách zaručuje nevšední hudební zážitek. / 70 Kč

MARKÉTA OTHOVÁ 30. 4. – 6. 6. 2014
Markéta Othová, laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2002, se spolupodílela po roce 
1990 na otvírání nových cest a včlenění fotogra� ckého média do kontextu současného umění. 
Její práce nespočívá jen v zaznamenání reality, ale hlavně v řazení fotogra� í do sérií, kde jedna 
fotogra� e ovlivňuje druhou. Nachází mezi nimi skryté souvislosti, komponuje komplexní foto-
gra� cké instalace, přičemž se v mysli vnímatele rodí příběh. Kurátorem výstavy je 
Ing. Milan Weber. Vernisáž výstavy ve středu 30. dubna v 17 hodin.

po

12
18.00

Vystoupí sopranistka Julie Szelinsky (SRN), klavírista Lukáš Michel 
a mezzosopranistka Táňa Wajs (ČR) 

po

19
18.00 

Vystoupí mladí umělci z Fakulty umění Ostravské univerzity

po

26
18.00

Vystoupí mladí umělci z Fakulty umění Ostravské univerzity

KVĚTNOVÉ KOMORNÍ KONCERTY 
Komorní koncerty, kterými si připomeneme 110. výročí úmrtí významného českého hudebního 
skladatele světového formátu Antonína Dvořáka se uskuteční v netradičních prostorách Výstavní 
síně Sokolská 26. 

Výstavní prostory II. NP
PRACHOŽROUTI  14. 4. – 11. 5. 2014
Výstava soutěžních prací na gra� cké polepy a pojmenování nových čistících vozů Technických 
služeb MOaP. 

VÝTVARKA NÁS BAVÍ 15. 5. – 27. 6. 2014
Prezentace dětských prací navštěvující kroužek Netradičně výtvarné techniky, který pracuje 
ve školní družině při ZŠ Ostrava Matiční 5 pod vedením paní Dáši Novákové. 

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:

www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851 www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110

cent r um ku l tur y  a  vzdě láván í
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